જનસંપર્ક અધીર્ારી દ્વારા
પોલીસ ર્મિશનરશ્રીની ર્ચેરી, અિદાવાદ શહેર
ટે લીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
ર્ં ટ્રોલરૂિ ટે લી.નં. ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફેક્સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦
તા.૧૫/૫/૨૦૧૭ સોિવાર

અિદાવાદ શહેર પોલીસ સિાચાર
નશાબંધી તથા જુગારધારા હેઠળ ઝડપાયા :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૨૯/૧૭

શહેર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હેઠળ ૩૧ કેસ કરી ૨૦ વ્યક્તિઓને ઝડપી, ૨૦૨ લીટર
દે શી દારૂ કબજે કયો હિો. િેમજ જુગારધારા હેઠળ ૦૨ કેસ કરી ૩૧ વ્યક્તિઓને ઝડપી, રોકડ રૂપપયા
૯૯૨૦/- અને જુગારનાં સાધનો કબ્જજે કયાા હિા.
તર્ેદારીના પગલાં હેઠળ ઝડપાયાઃ-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૦/૧૭

શહેર પોલીસે ગઈકાલે િકેદારીના પગલાં હેઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧ મુજબ
કુલ ૧૧૦ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી હિી. િેમજ પ્રોહી.૯૩ મુજબ ૦૬ વ્યક્તિઓની અટકાયિ કરી
હિી.
ઘરફોડ :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૧/૧૭

સોલા હાઇર્ોટક : બબ્જબનભાઇ રામોદ કોટી (રહે, અખંડ આનંદ સોસાયટી, શાયોના િીલક-૧ પાસે, લાઇફ
લાઇન હોસ્પીટલ પાસે, વંદેમાિરમ રોડ, ગોિા, સોલા) એ સોલા હાઇકોટા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ
નોંધાવી છે કે િા,૧૪/૦૫/૧૭ ના કલાક ૧/૩૦ થી ૬/૩૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પોિાના
મકાનનાં મુખ્ય દરવાજાનુ િાળુ િોડી, અજાણી વ્યક્તિ ડ્રોઅરમા રાખેલ સોનાનાંં દાગીના અને રોકડ
રકમ મળી કૂલ રૂપપયા ૧,૮૫,૦૦૦/- મત્તાની ચોરી કરી, િેમજ પાડોશી સાહેદના ઘરમાથી એક
સોનાની ચેન કકિંમિ રૂપપયા ૩૫૦૦૦/- િથા રોકડા રૂપીયા ૧૦,૪૦૦/- મળી કૂલ રૂપપયા ૨,૩૦,૪૦૦/મિાની ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ પો.ઈ.શ્રી સી.એલ.સોલંકી ચલાવે છે .
ુ ા : પવજય રમણીકલાલ કોઠારી (રહે,હરીપાકા સોસાયટી, પાવનપાટી પ્લોટની બાજુમા
નારણપર
નારણપુરા) એ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે િા,૧૩/૦૫/૧૭ રાિના ૯/૪૫
થી િા.૧૪/૫/૧૭ નાં કલાક ૩/૩૦ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન પદમગગરી શોપીંગ સેન્ટરમાંં
આવેલ ફાલ્ગુની જૈન ગ્રુહ ઉધોગ નામની દુકાન નંબર.3 ના આગળના કાચના દરવાજાનુ લોક િોડી,
શટર ઉચુ કરી, અજાણી વ્યક્તિ દુકાનમાં પ્રવેશ કરી, કાઉન્ટરમા મુકેલ રોકડા રૂપીયા ૧૫,૦૦૦/- િથા
સી.સી.ટી.વી કેમેરાનુ કડવીઆર કકંંમિ રૂપીયા ૨૦૦૦/- ચોરી કરી લઇ ગઇ છે . આ ગુનાની િપાસ
પો.સ.ઈ.શ્રી આર.એલ.પારગી ચલાવે છે .
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વાહન ચોરી :-

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૨/૧૭

ુ : નાસીર અબ્જદુલરસીદ શેખ (રહે,મીરાનગર ચંડોળા િળાવ પાસે કહમાલયા બેકરીની બાજુમાં
ગોિતીપર
દાણીલીમડા) એ િા.િા.૧૪/૫/૧૭ નારોજ ગોમિીપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાિે ફરીયાદ નોંધાવી છે કે
િા.૧૧/૫/૧૭ બપોરનાં ૧૨/૧૫ વાગ્યાના સુમારે ગોમિીપુર વોરાજીની દરગાહ સામે પુજારીની
ચાલીના સામેના રોડ ઉપર પોિાની ઓટોકરક્ષા નંબર GJ-01-BZ-5971 કકંંમિ રૂપીયા ૪૦,૦૦૦/મિાની પાકા કરી હિી. જેની ચોરી ૪૫ મીનીટમાં થઇ હિી. આ ગુનાની િપાસ પો.સ.ઇ.શ્રી ડી.ટી.ડામોર
ચલાવે છે .
આત્િહ્તત્યા :

સિાચાર યાદી નં.૧૦૩૩/૧૭

ુ : સાપનયા વા/ઓ મોહમદહસ
વેજલપર
ુ ેન શેખ (ઉ.વ.૨૬)(રહે, સંજરીપાકા ઝલક ડુપ્લેક્ષની સામે ઝલક
કોપ્લેક્ષ જુહાપુરા) િા.૧૪/૫/૧૭ નાં કલાક ૦૦/૧૦ વાગ્યાનાં સુમારે કોઇ કારણોસર પોિાના ઘરે
પહેલા માળે થી પડી જિા સાપનયા નુ ં મ ૃત્યુ પનપજ્યુ હતુ. આ અંગે વેજલપુર પોલીસે અકસ્માિ મોિ
નોધી, આ અંગેની િપાસ મ.સ.ઇ. હરીભાઇ આલાભાઇ ચલાવે છે .
રરવર

ફ્રન્ટ

(ઇસ્ટ)

:

ભાવેશભાઇ

રાજુભાઇ

બજાણીયા

(નાયક)

(ઉ.વ.૨૩)(રહે,રામકિષ્ણનગર

ગૌરીનગરની બાજુમા વાધેશ્વરી બસ સ્ટેન્ડ પાસે ચાંંદલોડીયા ઘાટલોડીયા) એ િા.૧૪/૫/૧૭
બપોરનાં ૨/૨૫ વાગ્યા પહેલા કોઇપણ સમયે કોઇ અગમ્ય કારણસર દધીચીબ્રીજ નીચે રીવરફ્ર્નન્ટના
વોક-વે નજીક નદીનાં પાણીમાં ડુબી જઇ આત્મહત્યા કરી લીધી હિી. આ અંગે કરવર ફ્રન્ટ ઇસ્ટ પોલીસે
અકસ્માિ મોિ નોધી, આ અંગેની િપાસ હે.કો.શ્રી મોિીભાઇ િળજાભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કપમશનર,
કંટ્રોલરૂમ, અ’વાદ શહેર.
પોલીસ કપમશનર વિી.
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